
ររឿងរដើមកំរ ើ តសតវកូនរោក 
ដំរនើរររឿង 

មានបកសីម៉៉ងរៅថា សតវកូនរោក របូរាងស្សរដៀងនិងសតវររលីងរររោង 

តតមានមាឌធំជាងររលីងរររោងបនតិច សមបុរវារកហមរទុះៗ ររចើនអាស្ស័យរៅកនុងព្រពភន ំ
ឬព្រពរស្ោងស្សឹង សតវរនះចាស់ៗត្មររយើងបាននិយាយតៗមកថា 

មានរដើមកំរ ើ តមកពីមនុសស ដូចមានររឿងដំណាល តរៅរនះ ៖ 

កាលពីររពងនាយ មានកសិករពីរនាក់បតីរបពនធ ជាមនុសសរកលំបាក មានកូនស្សីតូចៗ៣នាក់។ 

កូនទី១រចះដងទឹកដំាបាយ កូនទី២រចះនំាបអូនរដើររលង កូនទី៣ 

រចះរត់រលង។ររកាយពីរពលតដលបតីោល ប់រចាលរៅ 

នាងរបពនធរៅរមម៉ាយជាមួយនិងកូនស្សី៣នាក់ តតងរៅកាប់អុស 

របះបតនលទូលរៅលក់ឯផាររាល់ព្្ង។ ព្្ងមួយនាងបានរៅជួបនិងអនករលងសីុផឹកមាន ក់
តដលតតងតតរដើរលួចឆក់ អនកដំរ ើ រឆ្ងង យជិត បានលុយកាក់ យកមកសីុផឹកហឺុហា។ 

អនករលងរនាះកាលរបើរករឡករ ើញនាងរមម៉ាយ 

ក៏សំតដងអាកបបកិរយិាជាអនករួរសមសួរនាងថា ចុះនាងរៅភូមិណា? ឆ្ងង យឬអត់? 

រហតុអវីក៏មិនឲ្យបតីជួយតរករបឹងផទុកទូលមាន ក់ឯងររចើនរម៉លះ? នាងក៏របាប់រដាយរតង់ថា 

"្ញុំជាស្សីរមម៉ាយ បតីោល ប់រចាលរៅ សពវព្្ងរកលំបាកណាស់ របឹងកាប់អុសរបះ បតនលលក់ 

រាន់បានរបាក់កាសបនតិចបនតួចយករៅទិញអាហារចំ ីឲ្យកូនស្សី៣នាក់បររិោរ"។ 

លឺដូរចាន ះ អនករលងនឹកអររពួចកនុងចិតតរិតថា នាងរនះរមម៉ាយតមន បុ៉តនតមានរបូោអ តរាន់របើ 
រួរអញ តាមរៅសួរដល់ផទះយកជារបពនធឲ្យបាន រហើយក៏និយាយថា "នាង! 

្ញុំមានចិតតអា ិតនាងណាស់ ្ញុំសូមជូន១០កហាប ៈ សរមាប់ទិញឥវ៉ាន់រផញើកូន"។ 

នាងរមម៉ាយក៏ទទួលយកោល ម រដាយរសចកតីររតកអរ។ លុះលក់ អុស និងបតនលអស់រហើយ 

នាងរតឡប់មកផទះវញិ ឯអនករលងក៏លបរដើរមកតាមររកាយ រដើមបីរន់រមើលផទះ។ 

លុះរពលរពលប់ក៏រៅជួបឯផទះនាងនិយាយាន រតូវមាត់រហើយក៏យកាន  ជាបតីរបពនធតរៅ។ 

ចាប់តំាងពីព្្ងរនាះមក អនករលងតតងរចញរៅបលន់អនកស្សុក ពីរបីព្្ងមកផទះមតងក៏មាន 

កនលះត្មកមតង ក៏មាន។ នាងរនាះមានមាស់របាក់ចាយបរបូិរ ៍ រសលៀកពាក់សុទធតតរបស់លអៗ  

ក៏រៅជាធំចិតតរតត រកហាយ សអប់កូនស្សីរបស់្លួន 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%84&action=edit&redlink=1


រ ើញមុ្កូនរពលណាចង់តតយកកំាបិតមកកាប់ឲ្យដាច់កទំាង៣នាក់។ រពលដំាសល ឆអិនរហើយ 

នំាបតីបររិោរតតពីរនាក់ សល់បាយកនុងឆ្ងន ំបនតិចបនតួច កូនទំាង៣នំាបងបអូនរកះកាយសីុ ្លះរដក 

លក់តកបររជើងរកាន ្លះរដកលក់រៅតលវងផទះខាងររត មូសខំាសុះរពល្លួន។ 

រពលរពឹកៗនាងរនាះតាក់តតង្លួនរបា រៅសីុផឹករៅឯផារជាមួយបតីរាល់ព្្ង។ 

ព្្ងមួយបតីបាននិយាយរលឹំកថា "បងមានរសចកតីរអៀនខាម ស់មិតតភ័កតខាល ំងណាស់ 

ររពាះអូនរចះតតតាមបងរៅ សីុផឹកឯផារ ដូរចនះបងសូមអងវរចិតតអូនសូមរៅផទះត្ទំា
កូនស្សីទំាង៣នាក់ចុះ។ 

លឺបតីនិយាយយ៉ាងរនះ នាងរនាះរិតថា "បតីអញាត់ហឺុហាណាស់ 

ពួកស្សី្ូចកនុងផារោគ ល់ាត់ទំាងអស់។ របើអញបរណាត យតរៅព្្ងមុ្ 

ាត់នឹងរបាះបង់អញពំុខាន។ រួរអញរកឧបាយសំោប់កូនស្សីទំាង៣នាក់រចាល 

កំុឲ្យាត់មានពាកយចាក់រដាតថា ឲ្យអញរៅចំាផទះររពាះតតកូនរឡើយ"។ 

លុះដល់ត្ពិោ្មានរភលៀងធ្លល ក់រជារជំា នាងរនាះនិយាយបរឆឆ តកូនថា "កូនរអើយ ! 

កាលឪពុកឯង រស់រៅ តតដល់រដូវរនះរហើយ 

ាត់តតងនំាមាត យរៅោបររពាះស្សូវរៅរតពំាងទឹកកនុងព្រពជិតរជើងភនំមាន 
្ទមលំហរដកចំាស្សូវតសអករនះមាត យនឹងយកស្សូវពូជរៅោបររពាះ 
ចូរកូនរៅរដកចំាចាបរពាបលលក កំុឲ្យសីុស្សូវ"។ 

លុះរពឹករឡើងនាងរនាះនំាកូនចូលរៅកនុងព្រពររហាឋានជិតរជើងភន ំយកស្សូវរៅបាចោច 

កនុងរតពំាង រចួផ្តត ំកូនថា "តនហងរាល់ាន  រតូវរៅចំាស្សូវ កំុរៅណាឆ្ងង យ កំុរៅផទះ 
របើរៅអញវាយសំោប់"។ ផ្តត ំរហើយនាងរនាះទុកបាយឲ្យ១ចំតអតមាន ក់ អងករ៣ចាន 

រពាតបួនដប់រាប់ កូនឆ្ងន ំងដីមួយនិងអំបិលរបហុកបនតិចបនតួចរដាយរិតថា 

"យប់រនះខាល វានឹងមកខំាសីុ របើមិនោល ប់រដាយខាល សីុ ក៏រង់ោល ប់ រដាយអត់បាយពំុខាន"។ 

លុះផ្តត ំកូនរស្សចរហើយ ក៏រតឡប់មកផទះវញិរដកចំារមើលបតីមកពីរកសីុ លុះបតី មកដល់ក៏សួរថា 

"កូនស្សី៣នាក់រៅរដើររលងឯណាពំុរ ើញមកផទះ?" របពនធរបាប់ថា "្ញុំររបើឲ្យរៅចំា 

ស្សូវជាមួយចាស់ទំុជាររចើន លុះស្សូវទំុរទើបវារតលប់មកវញិ"។ 

ចំត កកុមារទំីាង៣នាក់ នំាបងបអូនយកររប់រពាតរៅកប់តាមភលឺរតពំាង 
រពលយប់នំាាន រឡើងរៅរដក រលើ្ទម លឺសូរតតមាត់ដំរ ីចចក ោវ ន ោវ  
តស្សករទហឹងអឺងកងរពញព្រពសមោន។ នាងបងមានរសចកតីភិតភ័យញ័រ្លួនដូចកូនសតវ 
រសទើរាម នរពលឹងរៅកនុង្លួនលួងបអូនៗកំុឲ្យយំខាល ចសតវោហាវ ទំាងរនាះ វាមកខំាសមាល ប់។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%81


រារនាះ អារកខរទវតាតដលឋិតរៅកនុងព្រពសមោនរិតថា "នាងមាត យ រហតុអវីក៏យកកូនតូចៗ 

មករបាស រចាលកនុងព្រពដូរចនះ របើអញមិនជួយកុមារទំាង៣រនះផងរទ 

មុ្ជារមឹរពាលយង់ នងសីុពំុខាន។ រួរអញ សរ្រគ ះកុមារទំាងរនះទរមំាផុតរពលរារតីរនះ 
រហើយអញនឹងរកាបទូលសរមតចឥ្នាទ ធិរាជ" ។ រិតរស្សច រហើយ 

អារកខរទវតាសតមតងឫទធិតស្សករំរាមពួកសតវោហាវឲ្យរត់ខាច ត់ខាច យអស់រៅ។ 
លុះរពឹករឡើងក៏ចូល រៅកាន់សំណាក់រទវរាជរមម ះវរ ុៈ រៅទិសឥោន 

រដើមបីឲ្យរទវរាជរនះ នំាដំ ឹងរៅរកាបទូល រពះឥ្នាទ ធិរាជ។ 

វរ ុរទវរាជរពឹំងរ ើញថា "ការរនះមិនចំាបាច់រៅរកាបទូលរពះឥ្នាទ ធិរាជរទ 
ររពាះកុមារទំីាង៣រនះ រតូវកាល យ្លួនរៅជាសតវបកស"ី រហើយបរគ ប់ថា
"រតូវអនកឯងជួយការពារកុមារទំីាង៣ 

ឲ្យមធយ័តកំុឲ្យសតវោហាវរបៀតរបៀនបានទរមំាវាកាល យ្លួនរៅជាសតវ។ 
របើវាឃ្លល នអាហាររតូវនិមិមតជារតីរកឹម ទនាយ ្យងរចច  ដាក់កនុងរតពំាងមួយឲ្យវាសីុរៅ"។ 

អារកខរទវតារតលប់មកវញិក៏រធវើតាមបរគ ប់វរ ុរទវរាជ។ 

ឯកុមារទំីាងបីនាក់រនាះរៅចំាស្សូវបានបីយប់បីព្្ង ក៏អស់អងករបីចានតដលមាត យទុកឲ្យសីុ 

បអូនយំរកបាយសីុ។ បងបានរដើររៅរបះសលឹក្នឹង ចូលរៅកនុង្លុកកតិចរតួយរតកួន 

និងរដើមអំរៅរដៀប យកមកតចកាន សីុ ។ បអូនបងអស់រចះតតតស្សកយំ។ 

បងក៏នំាាន ចុះរៅចាប់រតីរកឹម ទនាយធំមួយ បានមករបុងដុតសីុ តតរភលើងតដល 

មាត យបរក ត់ទុកឲ្យរលត់អស់រៅ ក៏នំាបងបអូនតហកសីុរៅបនតិចមាន ក់។ 
បអូនរចះតតយំកនទក់ករនទញចង់រៅផទះ បងថាមិនហ៊ានរៅរទខាល ចតម៉វាយ 

តតបអូនទំាង2តស្សកយំខាល ំងរពកបងរទំាពំុបានក៏នំារៅផទះ។ 

ឯមាត យកាលរបើរ ើញកូនស្សីបរ តើ រាន មកដូរចនះ ក៏មួររ៉៉តស្សករជរពីរលើផទះថា "រមកូនចព្រង ! 

អញថា យកវារៅររបាសរចាលឲ្យោល ប់រពាត់របាស់អស់រៅ។ ឥឡូវមិនោល ប់តបរ
ជានំាាន រតលប់មកវញិ អញវាយ សមាល ប់ឥឡូវរហើយ អញមិនឲ្យហងរឡើងផទះសំតបងរទ"។ 

នាងបងអងវរថា "សូមអនកមាត យ អា ិតកូន ផងចុះ 
ររពាះបអូនរចះតតយំឃ្លល នបាយអត់ពីរបីព្្ងមករហើយ សីុតតសលឹករឈើជំនួយបាយ 

រភលើងក៏រលត់អស់ របើតម៉មិនឲ្យកូនរៅ កូនសូមតតអងករ និងរភើលងរតឡប់រៅវញិ 

សូមមាត យកំុរធវើបាបកូន កូនសូមរទាស"។ ឯកូនបអូននិយាយរបាប់មាត យថា "តម៉ ! បងចាប់
បានោយសីុតអត"។ មាត យលឺកូនរបាប់ថា "ចាប់បាន ទនាយសីុតឆអត" 



ក៏រតឹតតមួររ៉៉ខាល ំងណាស់រៅរទៀត រជរបរឆច រថា "រមកូនចព្រង ! វាបានទនាយ តចកាន  សីុ 

រមតចមិនយកឲ្យអញសីុផង"។ និយាយតតបុ៉រ ណះ ក៏សទុះរៅវាយកូនទំាងបីនាក់ 

ធ្លក់រចំបរ ត ញឲ្យរៅព្រពវញិ របស់អវីបនតិចបនតួចក៏មិន ឲ្យរោះ ប៉ងឲ្យតតោល ប់បាត់បង់រៅ។ 

រួរឲ្យអាសូរកុមារទំីាង3នាក់រនាះពន់រពក មាត យវាយតបកមមហូរ 
សស្ោក់ក៏រៅតតមិនបាត់វាចាថា "តម៉ៗ !" ឥតដឹងថាមាត យរបុងសមាល ប់្លួនរចាលរោះ 
ឯកុមារបីអូនរចះតត អួតរបាប់មាត យថា "បានោយសីុតអតៗ " ។ មាត យលឺដូរចនះរតឹតតវាយ
ខាល ំងត្មរទៀត នាងបងរបឹងអូសទាញបអូនទំាងពីរនាក់រៅរដាយរិតរ ើញថា 

របើរទំារៅមុ្តតមាត យសមាល ប់មិនខាន រហើយ នំាាន រៅរៅកនុង្ទមដតដល 

រដាយរាំរារដាយមាត យវាយសំពងក៏សនលប់បាត់ោម រតីទំាងបីនាក់។ 

អារកខរទវតា កាលរបើរ ើញដូរចាន ះ 
ក៏យកទឹកមរករបាះរពំកុមារទំីាង៣នាក់ឲ្យមានោម រតីរឡើងវញិ ។ កុមារទំីាងបីនាក់ 

លុះដឹងោម រតីរឡើងវញិ តស្សករទរហាយំទំាងអស់ាន  ឯនាងបងក៏ចុះរៅចាប់រតីរកឹម ទនាយ 

និងរាវរក្ចងមកតហកតចកបងបអូនសីុជំនួសបាយជានិចចរាល់ព្្ង។ 
រតីនិង្ចងរចច រចះតតមានមិនអស់ ររពាះរទវតានិមមិតរអាយ កាលណាព្្ងរតត លអ 
ស្សង់មកហាលព្្ងឲ្យតតររកៀម  ៗវាយបំតបកតហកតចកាន  សីុរៅ។ 

នាងបងនិយាយរកៀកកបអូនលួងរោមថា : "អូនរអើយ ! 

រយើងទំាង៣នាក់រនះពំុបានជួបមុ្តម៉រទៀតរទ ររពាះាត់មានបតី្មីរទៀតបានជាាត់សអប់រយើង 
រហើយរកររឿងសមាល ប់រយើងរចាល រយើងកំុសងឃឹមថា មានជីវតិរស់រៅតរៅមុ្រទៀត 

ណាមួយសំពត់អាវមានតតមួយមាន ក់សំរាប់រសលៀកដ ត ប់ ឥឡូវរនះដាច់ អស់រហើយ។ 

តរៅមុ្រយើងនឹងររររអាបកាលជងគង់ រហើយនឹងអារកាតកាយរៅតត្លួនទរទ ដូចសតវ 
តិរចាឆ ន"។ អំពីរពាតតដលនាងបានដំាជំុវញិភលឺរតពំាងរនាះ បាន៣ត្មានតផលចាស់្ច ីសតវរជូក 

កាត ន់ ោវ  កំរបុក ពំុហ៊ាន រៅសីុរឡើយ ររពាះអារកខរទវតាតតងត្រកា 

នាងបងតតងរៅរបះយកមកបររិោរជាមួយនិងរតីរកឹម ទនាយ រហើយនិង្យងរចច ។ 

លុះបាន៦ត្ កុមារទំីាង៣នាក់ស្ោប់តតដុះររាមរចញរពញ្លួន ព្ដសងខាងដុះ 
រចញរៅជាោល បទទះរហើររៅដល់ចុងរឈើចាប់របរតាងរបះតផលរឈើបានទំាងអស់ាន ។ 
តតរហើររៅឆ្ងង យពំុរចួ បបូរមាត់ដំុរចញរៅជាចំពុះ។ រឯីមាត់និយាយោោមនុសសពំុរកើត 

រាន់តតដឹង្លួនថា ្លួនរៅជាមនុសស តតដល់និយាយរៅជាសំរលងសតវតិរចាឆ នយូរៗរៅ 

កាន់តតរហើរបានឆ្ងង យបនតិចមតង  ៗររពាះតំាងពីបបូរមាត់ ដុះរចញរៅជាចំពុះ មិនតដលនិយាយ
ោោមនុសសរោះ តតរបើមនុសសនិយាយរៅរកអាចោត ប់បាន។ 



ឯបតីចុងរបស់នាងជាមាត យ ព្នកុមារទំីាងរនាះ តតងរបរពឹតតិអំរពើរចារកមមជានិចច 
ព្្ងមួយអនកជិតខាង ររបតឹងដល់រាជការៗក៏ចាប់យករៅដាក់រុកអស់មួយជីវតិរៅ។ 

រពលរនាះនាងជាមាត យរដករពួយចិតត នឹកអា ិតដល់កូនកំសត់ទំាងបីនាក់ 

តដល្លួនបានរធវើទុកខបុករមនញ រហើយរដើររៅកនុងព្រពរ ើញកូនរៅរញង់កនុង្ទម 
ោគ ល់ចាស់ជាកូន ររពាះមានទរមង់ជាមនុសសរៅរឡើយ តតដុះោល ប មានចំពុះ 
ដូចសតវតិរចាឆ ន ក៏តស្សករៅថា "កូនរអើយ ! ឥឡូវមាត យមកទទួលកូនរៅវញិ 

មាត យតលងឲ្យកូនរៅកនុងព្រពរទៀតរហើយ"។ កូនទំាង3នាក់លឺមាត់មាត យរៅ 

ោគ ល់ជាក់ជាមាត យក៏រិតថា "តម៉រយើងមករកសមាល ប់រយើងរទៀតរហើយ រតូវរយើងកំុទុកចិតតាត់ 

រយើងនំាាន រហើររៅលអជាង" ។ រិតដូរចាន ះ ក៏នំាាន រហើររតសងរៅទំរលើចុងរឈើ្ពស់ មួយរដើម 

តស្សករបាប់មកមាត យ រដាយបំ ងនិយាយថា "រយើងផុតនិសស័យជាកូនរោករហើយ 

រយើងរៅជាសតវតិរចាឆ នលអជាង អនកកំុមកជិតរយើង" ។ 

បុ៉តនតសំដីតដលតស្សករបាប់មកមាត យរនាះ មិនចាស់ោស់ជាសំដីមនុសសរទ រៅជាតស្សកថា 

"កូនរោកៗ" មាត យរចះតតរដើរតស្សករៅកូនទំាងតតអស់កំោំងរដើរពំុរចួ 
ណាមួយអស់អាហារបររិោរផង ក៏ដួលោល ប់រៅ។ រៅរបរទសកមពុជា 

សតវរនះវាតតងតតរហើរមកររ ើស្ចងរចច សីុតាមវាលតស្ស តកបររជើងភនំ ឬព្រពរស្ោង 

កាលណាវារផអើលនឹងមនុសស ឬសតវដូចាន  វាសទុះរហើរតស្សកយំលឺថា កូនរោក កូនរោក ! 

លុះរារតីោង ត់វា្ងួច្ងូរមុ្រួរឲ្យស្សរណាះពន់រពក។ 

ទាញរចញពីសពវវចនាធិបាយរសរ ី 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6

